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Setkání u „kulatého stolu“ proběhlo 27. 9. 2011 na radnici
Setkání u „kulatého stolu“ představitelů statutárního města Zlína se seniory a se zástupci
organizací působících v jejich prospěch proběhl v úterý 27. 9. 2011 v obřadní síni zlínské
radnice. Aktivita se konala v rámci projektu „Plánování sociálních služeb ve Zlíně“, který je
financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Cílem bylo jednak další (hlubší) vzájemné poznávání
mezi jednotlivými subjekty a politickou reprezentací města, jednak předávání aktuálních
informací a předání podnětů a nápadů pro další práci.
Úvodní slovo pronesl náměstek primátora SMZ, Mgr. Miroslav Kašný, který poděkoval
přítomným za záslužnou práci, ocenil aktivitu a nasazení všech poskytovatelů sociálních
služeb a popřál spoustu zdraví a elánu přítomným zástupcům Zlínských klubů seniorů. Na
dotazy odpovídala a připomínky zaznamenávala 1. náměstkyně primátora SMZ, Mgr. Eva
Štauderová, která řeší např. oblast dopravy, přístupnost komunikací, chodníků, lepší přístupy
do budov, realizace nových projektů s ohledem na rozmanitou strukturu občanů aj. Jednání se
za představitele politické reprezentace zúčastnil také náměstek primátora SMZ, Ondřej Běták,
který má na starosti mimo jiné bytovou problematiku, bezpečnost ve městě a krizové řízení.
Zastupitel MUDr. Josef Devát ocenil práci členů Komise sociální a pro zdravotně postižené
RMZ, jejímž je předsedou. Tuto komisi označil za „putující instituci“, která navštěvuje
zařízení poskytující sociální služby pro různé cílové skupiny. Ing. Jana Pobořilová, vedoucí
Odboru sociálních věcí MMZ, informovala účastníky o dosavadním průběhu projektu
„Plánování sociálních služeb ve Zlíně“ a o plánovaných aktivitách do konce roku 2011.
Přítomné také seznámila s aktualitami a připravovanými změnami v sociální oblasti.
Jednotliví účastníci jednání se postupně představili a referovali o aktivitách svých organizací
zaměřených na seniory.
Jednání ukončil poděkováním všem přítomným náměstek primátora SMZ, Mgr. Miroslav
Kašný, s tím, že si představitelé města práce organizací váží a chtějí ji i nadále podporovat.
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